
UTBILDNINGAR
• Universitet 
• Högskolor
• Folkhögskolor
• Utlandsstudier
• Vuxenutbildningar
• YH-utbildningar

MÄSSUPPLEVELSEN
• Utställare
• Seminarier
• Förebild 2ggr/dag
• Inspiration

www.noliakarriar.se

Mässan arrangeras av Nolia AB

MÖT PÅ MÄSSAN
• Kommuner 
• Landsting
• Rekryterande företag

Möt Polisen på Nolia Karriär

YH-utbildning

Möt Försvarsmakten  
på Nolia Karriär

Plugga utomlands

NOLIA KARRIÄR, SUNDSVALL

Mässan för utbildning & rekrytering 
Gör ett besök  och ta del av vad våra utställare har att er-
bjuda. Mässan är kostnadsfri och öppen för alla som vill få 
tips, vägledning och inspiration om studier och arbete.

Inspirationsföreläsning: Hur ska du hitta din grej?  
Bara i Sverige finns 17 000 olika utbildningar. Med 30 års erfarenhet 
som studie- och yrkesvägledare vill jag ge dig massor av inspiration 
för att få ordning på dina tankar. Sätt dig ner och lyssna, du kommer 
inte att bli besviken. Med Ingmar Andersson

Använd hela din kropp för att välja rätt (20 min) 
kl 11.00-11.20 och kl 13.00-13.20 

Hitta din egen väg i det supersvåra valet (15 min) 
kl 11.25-11.40 och kl 13.25-13.40

20 FEBRUARI
SPORTHALLEN,  

UNIVERSITETSALLÉN
9:00-15:00



”Superintressant att få prata med en 
polis som kunde berätta om yrket.”

”På Nolia Karriär fick jag prata med flera 
kunniga kommunikatörer som hjälpte 

mig att ta ett beslut om vilket universitet 
och utbildning jag ska söka in på.”

Autentiska citat från några av mässans besökare. 
Låt oss inspirera dina elever den här gången. Vi 

bjuder på entrén!

Mässan arrangeras av Nolia AB

Monica Pettersson
Projektledare

0911-649 35

073-088 03 30

monica.pettersson@nolia.se

Lena Hernell
Projektsäljare

090-888 86 09

070-275 04 87

lena.hernell@nolia.se

Anette Westerlund
Koordinator

0911-649 43

070-280 33 78

anette.westerlund@nolia.se

Med vänlig hälsning Nolia Karriär-teamet

www.noliakarriar.se

”Den monter som är trevligast  
är det jag kommer att bli”

Hon blev sjökapten efter ett helt  
avgörandemöte på Nolia Karriär

Nyhet! Yrkesarenan
Nolia Karriär kommer i år att för första gången anord-
na en ”Yrkesarena” vid samtliga mässorter. Här visas 
intressanta och viktiga jobb upp av yrkesfolk som kan 
beskriva sina yrken och vilka utbildningar de behövt 
för att komma dit de är idag. Detta blir extra intres-
sant då många av de lärosäten och utbildningar som 
behövs för jobben finns på plats på Nolia Karriär. 


